
 
TASQUES RECOMANABLES A FER 6è: 

 

Bon dia noies i nois, 

Us deixem un llistat de  tasques i propostes per anar fent durant aquests dies que no estem a l’escola. Igualment, sabeu que estem a la vostra 

disponibilitat via MAIL (tutor6ea@esab.cat o tutor6eb@esab.cat) , DRIVE o CLASSROOM 

ÀNIMS! 

MATEMÀTIQUES FET 

Dossier de problemes que us van donar  la Gemma i la Xènia. Són problemes d’unitats de mesura. Recordeu que us van donar  un full d’ajuda 

on trobareu les unitats de massa, longitud i capacitat 

 

TOT TALLERS. Podeu fer el taller número 6 (Potències i descomposició de nombres), el taller 15 (Els histogrames) i el taller 20 ( El mètode 

assaig/error), Recordeu que s’ha de llegir molt bé el que et demana i tota la informació que ens facilita. 

 

Buscar les temperatures i precipitacions de diferents llocs del món (15 països), fer una taula informativa i un climograma (barres i linies)  

Crear un joc a partir d’operacions matemàtiques (suma,resta multiplicacions, divisions ) per fer un torneig familiar (30 o 40 operacions)  

Buscar el número d’habitants (població) de 25 ciutats i fer una graella per ordenar-les de més gran a més petita  

Seleccionar productes, a partir de diferents catàlegs, per realitzar una compra setmanal i calcular el pressupost per a 4 persones  

Fer un itinerari (recorregut) i organitzar un viatge per diferents ciutats d’Espanya i calcular els quilòmetres recorreguts  

Dibuixar FIGURES geomètriques ( 5 de cada: quadrat, rectangle i triangle) i calcular el PERÍMETRE i l’ÀREA de cadascuna.   

MEDI NATURAL I SOCIAL FET 

Seria interessant que féssiu, l’apartat de La Salut, del llibre del Carn i ossos.  (pàgines 49 - 53 ). És un apartat força senzill, però si necessiteu 

ajuda o buscar informació, recordeu que teniu el Portal d’aprenentatge  Santillana, on trobareu recursos d’utilitat. 
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També recordeu que heu d’acabar la presentació de l’Edat Moderna i compartir-la.  

CATALÀ/ CASTELLÀ FET 

Continueu treballant en el vostre projecte “Sóc Expert en…”, ja que a la tornada, com ja sabeu, començarem a exposar les feines fetes.  

Per tal de no oblidar-nos de les tipologies textuals, seria d’interès repassar l’estructura i les característiques de les tipologies textuals (llegir 

els enllaços adjunts al final d’aquest document) 

 

La carta (escriure una CARTA a un company/a i una a un mestre/a)   

E-mail (enviar-nos dos mails explicant com van aquests dies i algunes de les coses que esteu fent)  

Descripció de persones (escollir dues persones i fer una descripció completa, primer en un full i després en un doc. DRIVE)   

Descripció animals (escollir dos animals i fer una descripció completa, primer en un full i desprès en un document DRIVE)  

Descripció paisatges.(escollir dos paisatges i fer una descripció completa, primer en un full i desprès en un document DRIVE)  

Redacció ( fer una redacció sobre el canvi climàtic, primer en un full i després en un document del DRIVE)  

Noticia  (escollir una noticia actual i subratllar els diferents apartats que ha de contenir. Redactar i inventar una noticia)  

Escrit d’opinió (fer un escrit d’opinió personal explicant i argumentant el què penses sobre la situació actual. 15-20 línies)  

PLÀSTICA FET 

Pintar les figures geomètriques (fetes a matemàtiques) i retallar-les per fer una composició en un full. Fer una foto i penjar-la a la carpeta 
personal del DRIVE. 
 

 

Crear, inventar i dibuixar el Monstre DESTRUCTOR (pots fer-ho amb qualsevol de les tècniques plàstiques treballades)   



 

Dedicar una estona diària a fer alguna cosa de forma manipulativa. Pot ser pintar, dibuixar, crear alguna maqueta d’alguna cosa que t’agradi 
i et motivi..) Podeu fer una foto i penjar-la a la vostra carpeta personal del DRIVE 
 

 

EDUCACIÓ FÍSICA FET 

Fer 20 minuts d’activitat física diària ( ballar, saltar a corda, caminar com animals…) Podeu fer una foto o video i penjar-ho a la vostra 
carpeta personal del DRIVE. 

 

Anotar en una graella, durant 5 dies, els diferents aliments que aneu menjant (esmorzar, dinar, berenar i sopar). Buscar les calories que 
contenen els aliments i fer la suma diària de les calories que contenen els aliments. 

 

Fer una recerca sobre jocs escolars i tradicionals que es poden realitzar a l’aire lliure. Fer un llistat de 10 jocs i buscar la imatge de cadascun  

Començar a pensar en l’actuació que haureu de fer de cara a final de curs. Podeu aprofitar per a decidir quina o quines músiques voleu fer 
servir, quin tipus d’espectacle us agradaria fer, començar a inventar algun diàleg o coreografia, a assajar alguna cançó... 

 

MÚSICA  

Experimentar amb la improvisació i la creació musical amb els programes Song maker i Chrome Music Lab que trobareu a la següent pàgina 
web: http://www.edu365.cat/primaria/musica/index.html?page=4 

 

Començar a pensar en l’actuació que haureu de fer de cara a final de curs. Podeu aprofitar per a decidir quina o quines músiques voleu fer 
servir, quin tipus d’espectacle us agradaria fer, començar a inventar algun diàleg o coreografia, a assajar alguna cançó... 

 

ANGLÈS   

Llibre interactiu (Heroes McMillan) Google: Heroes McMillan    usuari :personal      Contrasenya: personal 

En cas de donar-li error que cliqui:  Usuari: escolasab               contrasenya: sab111111111 

Buscar el nivell corresponent de l'alume/a. 

 

Consultar el bloc "English Corner" i fer els exercicis, cançons i joc del Symbaloo segons el vostre nivell.  

http://www.edu365.cat/primaria/musica/index.html?page=4


 

Veure pel·lícules, sèries... en anglès versió original (fer petit escrit resum)  

Cantar cançons de llengua anglesa tot seguint la lletra (tipus karaoke). Un exemple d'aplicació seria: lyricstraining    

Repàs de gramàtica a través de l'aplicació LIVEWORKSHEETS.   

Els més atrevits de l'escola poden reproduir diàlegs treballats a través de l'aplicació movie-maker (els penjarem al bloc d'anglès)  

 

ENLLAÇOS WEB I RECURSOS D’AJUDA: 

 

MATEMÀTIQUES 

 

PERÍMETRE I ÀREA 

https://es.wikihow.com/calcular-el-%C3%A1rea-y-el-per%C3%ADmetro 

 

POTÈNCIES  

https://juegoseducativosdematematicasonline.blogspot.com/2015/02/carrera-de-nutrias-potencias.html 

 

CATALÀ/ CASTELLÀ 

LA CARTA: 

https://es.slideshare.net/MonicaRoigeSedo/la-carta-18346610 

 

EMAIL 

https://cuadernos.rubio.net/con-buena-letra/como-escribir-un-correo-electronico-correctamente 

 

DESCRIPCIÓ PERSONES 

https://www.slideshare.net/mtalaverxtec/la-descripci-de-persones-55971015 

 

DESCRIPCIÓ ANIMALS 

https://es.slideshare.net/ncortiel/descripci-danimals-31485567 
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DESCRIPCIÓ PAISATGES 

https://www.slideshare.net/ncortiel/la-descripci-dun-paisatge-31485681 

NOTICIA 

https://www.slideshare.net/Mprof/la-noticia-66821504 

 

REDACCIÓ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F707980003891943984%2F&psig=AOvVaw0rqD6cx21

8JcE9ejnyOQJQ&ust=1584468822718000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiVtvq7zJ_oAhVH4oUKHZFxCuwQr4kDegUIARDQAQ 

 

 

MEDI NATURAL I SOCIAL 

https://proyectos.santillana.com/ 

Recursos Edat Moderna 

 

PLÀSTICA 

https://www.youtube.com/watch?v=ubk0381teLg (MANUALIDADES) 

 

https://www.agusandmonsters.com/ca/torna-el-concurs-de-dibuix-monstruos/ (dibuix el DESTRUCTOR) 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

https://www.youtube.com/results?search_query=COREOGRAFIAS+EN+CASA+NI%C3%91OS (BALLAR) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WEg0j8GVUwA (SALTAR COMBA) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8Wjb8d8WoY (ANIMALS) 
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